
 
                                             U s n e s e n í 
Z 7. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice konaného dne 23. 9. 2011  
----------------------------------------------------------------------------------------     
7.1        Zastupitelstvo obce schvaluje: 
7.1.1     Program dnešního jednání 7. zasedání ZO 
7.1.2     členy návrhové komise 
7.1.3     ověřovatele zápisu 
7.1.4     III. úpravu rozpočtu obce na rok 2011  
7.1.5     nákup plavenek a to : 
7.1.5.1  MŠ Tečovice – 20 ks po 10 vstupech za cenu 5 000,00 Kč 
7.1.5.2  Hasiči Tečovice – 15 ks po 10 vstupech za cenu 3 750,00 Kč 
7.1.5.3  TJ Sokol mládež- 15 ks po 10 vstupech za cenu 3 750,00 Kč 
7.1.6     záměr na odkup lesních pozemků p.č. 566/71566/71 v kú Tečovice 
             Sjednocených po provedené pozemkové úpravě do pozemku p.č.2361 
             o stejné výměře od státního podniku Lesy ČR.   
7.1.7     předběžný souhlas se záměrem napojení odkanalizování města Zlína, místní 
             části Lhotka na stávající kanalizační stoku obce Tečovice s tím, že navrhované 
             řešení bude respektovat kapacitní možnosti stávající kanalizační sítě obce 
             Tečovice, dále bude respektovat platný územní plán obce Tečovice i nově 
             navrhovaný nový  územní plán obce Tečovice a nebude v rozporu s plánovanými 
             investičními akcemi obce v dané lokalitě, zejména lokalitou pro bytovou výstavbu 
             a výstavbu suchého poldru, navrženého v rámci právě skončené a platné Komplexní 
             pozemkové úpravy obce Tečovice. Obec Tečovice si schválením předběžného  
             souhlasu nárokuje finanční vyrovnání ze strany Statutárního města Zlína týkajícího 
             se provozování a údržby stávající kanalizační sítě obce Tečovice. Zástupci obce  
             Tečovice a Statutárního města Zlína se dohodnou na konkrétních finančních 
             podmínkách tohoto vyrovnání          
 
 
7.2    Zastupitelstvo obce pověřuje: 
7.2.1    Ing. Jaromíra Doležala, starostu obce, dalším jednáním o odkupu lesních pozemků 
             p.č. 566/70 a 566/71, k.ú. Tečovice sjednocených po provedené pozemkové 
            úpravě do pozemku p.č. 2361 o stejné výměře od státního podniku Lesy ČR 
 
 
7.3        Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
7.3.1     odkup pozemku p.č. 1793/23 k.ú. Tečovice od p. Ludmily Skulové ze cenu 
             400,00 Kč/m2 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jaromír Doležal                                                Pavel Rapant 
Starosta obce                                                                místostarosta obce 
 
 


